WNIOSEK KANDYDATA DO PSM I STOPNIA W OLSZTYNIE

(Wypełniać pismem drukowanym)

Proszę o przyjęcie mojego dziecka ………………………………………………………………………….…………….................................
Imię i nazwisko dziecka

do Państwowej Szkoły Muzycznej I st. do cyklu 6-letniego / cyklu 4-letniego* do klasy………………………………………
Moje dziecko chciałoby się uczyć gry na: (kandydaci do klasy pierwszej wpisują trzy instrumenty)
1………………………………………………

2………………………………………………. 3…………………………………………………



Czy kandydat ubiega się o przyjęcie do klasy pierwszej (muzycznej) w Szkole Podstawowej nr 15?
(dotyczy tylko kandydatów rozpoczynających naukę w szkole podstawowej):
TAK / NIE*



Czy kandydat ubiega się o miejsce w internacie PSM (nie dotyczy mieszkańców Olsztyna)?

TAK / NIE*

(* niepotrzebne skreślić)

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA:
1) Dane osobowe kandydata:
 imię/imiona i nazwisko .....................................................................................................................................


data urodzenia ……………………………………………………… miejsce urodzenia …………………………………………………….



narodowość ................................................................ obywatelstwo...............................................................



PESEL (w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość)



adres zamieszkania



gmina………………………………………powiat……………………………………województwo………………………………………………



numer telefonu komórkowego...........................................................................................................................



szkoła ogólnokształcąca(szkoła podstawowa, liceum ogólnokształcące, szkoła branżowa) do której kandydat będzie uczęszczał

…….................................................................................................................................

lub uczęszcza (podać również klasę) …...............................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2) Dane osobowe rodziców/opiekunów prawnych:
 imię i nazwisko matki/opiekunki prawnej: ……………...........................................................................................


imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego: ……………...........................................................................................



numery telefonu i adres poczty elektronicznej (e-mail)

matki/opiekunki prawnej …………………………...................................................................................................................
ojca/opiekuna prawnego ..............................................................................................................................................


adres zamieszkania

matki/opiekunki prawnej ………….……………………………………………………………………..………………….………………………………….
ojca/opiekuna prawnego………………………………………………………………………………………………………………………………………….


adres do korespondencji (podać, jeśli różni się od adresu zamieszkania)

………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3) Załączniki:
a)
b)
c)
d)

………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………..
Miejscowość, data

……………… …………………………………
Podpis matki /prawnej opiekunki

……………………………………………….
Podpis ojca/prawnego opiekuna

Oświadczam, że zapoznałem(am) się z Regulaminem Rekrutacji do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w
Olsztynie, a podane przeze mnie we wniosku dane są prawdziwe.

………… ………………….……………………………………….

…..………………………………………………………......

czytelny podpis matki /prawnej opiekunki

czytelny podpis ojca/prawnego opiekuna

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Po zapoznaniu się z Regulaminem Rekrutacji PSM I st. w Olsztynie,
w tym zawartą tam informacją administratora, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, podanych
dobrowolnie w niniejszym wniosku i załącznikach, w trybie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE, Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

………… ………………….…………………………………………

czytelny podpis matki /prawnej opiekunki

…..………………………………………………………............

czytelny podpis ojca/prawnego opiekuna

Oświadczam, że w przypadku przyjęcia mojego dziecka do Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im.
F. Chopina w Olsztynie, stosownie do postanowień art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019, poz. 1231 ze zm.) oraz art. 6 ust 1 lit. a Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. U. UE. L.
2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r.) wyrażam/nie wyrażam zgodę/y na nieodpłatne wykorzystanie
(rozpowszechnianie) wizerunku mojego dziecka wraz z danymi identyfikującymi (imię i nazwisko) w formie
zdjęcia i materiałów audiowizualnych przez Państwową Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. F. Chopina w
Olsztynie, w celach informacyjnych, promocyjnych, edukacyjnych czy kulturalnych w ramach działalności
statutowej Szkoły. Oświadczam, że zapoznałem się z obowiązkiem informacyjnym dotyczącym
przetwarzania danych osobowych i faktem możliwości odwołania zgody w dowolnym czasie poprzez
kontakt z Administratorem danych - osobisty, pisemny czy mailowy, co pozostanie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Zgoda na wykorzystanie wizerunku obejmuje następujące pola eksploatacji:
1) na stronie internetowej administratora

TAK ☐ NIE ☐

2) w publikacjach szkolnych, lokalnej prasie i mediach audiowizualnych

TAK ☐ NIE ☐

3) w gablotach informacyjnych w siedzibie administratora

TAK ☐ NIE ☐

4) na stronie portalu Facebook administratora

TAK ☐ NIE ☐

5) na kanale YouTube

TAK ☐ NIE ☐

Każdorazowo w związku z publikacją na portalu Facebook, następuje przekazanie danych osobowych do Państwa trzeciego USA
i odbiorcą danych osobowych jest Spółka Meta Platforms Ireland Limited (przed zmianą nazwy: Facebook Ireland Limited).

Dnia .......................................... r.

………… ………………….……………………………………….

czytelny podpis matki /prawnej opiekunki

…..………………………………………………………......

czytelny podpis ojca/prawnego opiekuna

Obowiązek informacyjny administratora danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej Rozporządzenie RODO), informuję, iż:
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

Administratorem danych osobowych jest Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. F. Chopina , z siedzibą w Olsztynie
przy ul. Kościuszki 39, 10-503 Olsztyn
W Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. F. Chopina w Olsztynie został powołany inspektor danych osobowych,
Pani Monika Zygmunt -Jakuć i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail: inspodo@szkola-muz.olsztyn.pl
Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowić będą:
1) udzielona przez Panią/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
2) obowiązki prawne ciążące na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c RODO), związane z rekrutacją do szkoły, procesem
nauczania, działalnością wychowawczą, opiekuńczą oraz innymi działaniami statutowymi w szczególności
wynikającymi z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Dz. U. z 2021 r. poz. 1915.) oraz ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082);
3) prawnie uzasadniony interes Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadnionym
interesem Administratora jest dotarcie do jak najszerszego grona zainteresowanych);
4) art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. (tekst jedn.: Dz.U.2021.0.1062)
Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych takich jak:
1) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
2) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych
i przechowywane przez okres niezbędny, wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących
u Administratora (Rzeczowy Wykaz Akt).
Posiada Pani/Pan prawo:
1) dostępu do treści swoich danych,
2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
3) żądania usunięcia danych, gdy:
•
dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
•
dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
4) do przenoszenia danych na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO,
5) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 21 Rozporządzenia
RODO,
6) ograniczenia przetwarzania, gdy:
•
osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
•
przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych
osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
•
administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie,
której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
7) do odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych (art. 6 pkt 1),
a) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Dane mogą być przekazywane do Państw trzecich, o czym są Państwo zawsze informowani w ramach konkretnej czynności.

